
  
 

 

 

 

Załącznik nr 4 
do zapytania ofertowego 

z dn. ……………………….. 
(wzór) 

UMOWA nr …………… 
 

zawarta w dniu ………………………. w Bartnikach pomiędzy: 
Zespołem Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach, Bartniki ul. Miodowa 47,  
96-332 Radziwiłłów, NIP 838 17 15 578  reprezentowanym przez: 
Panią Katarzynę Wychowaniec – Dyrektora Zespołu 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, 

oraz 
 

firmą …………………………………….. z siedzibą w ………………………………………., NIP: ………………………, 
reprezentowaną przez: 
…………………………………. - …………………………………….. 
zwaną w treści umowy "Wykonawcą", 
 
zwanymi dalej “Stronami” 
 
 

Przedmiot umowy 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi cateringowej – wyżywienie dzieci 

uczęszczających do placówek wchodzących w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. 

Jana Kwiecińskiego w Bartnikach tj. Szkoły Podstawowej w Bartnikach i Przedszkola 

Publicznego w Bartnikach w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.   
2. Catering będzie obejmował przygotowywanie, dostarczanie oraz wydawanie gorących 

posiłków jednodaniowych dla ok. 115 dzieci i młodzieży dziennie w niżej wymienionych 

placówkach wchodzących w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana 

Kwiecińskiego w Bartnikach: 
1) Szkoła Podstawowa w Bartnikach – ok. 50 dzieci przez okres 10 miesięcy przy założeniu 

21 dni roboczych w miesiącu, 
2) Przedszkole Publiczne w Bartnikach – ok. 65 dzieci przez okres 11 miesięcy przy założeniu 

21 dni roboczych w miesiącu. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania , dostarczenia i wydawania posiłków w dni,        

w które odbywają się̨ zajęcia w szkole i przedszkolu tj. od poniedziałku do piątku,                              

z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dla 

dzieci. 
4. Catering będzie obejmował przygotowanie, dostarczanie i wydawanie posiłków 

jednodaniowych obejmujących : 
1) dwa razy na  pięć dni żywieniowych – zupa z wkładką mięsną i pieczywem, 
2) trzy razy na pięć dni żywieniowych drugie danie.    

              Temperatura dostarczanych posiłków na ciepło powinna wynosić: zupa co najmniej 75
o
C,     

              drugie danie 70
o
C, surówki i sałatki 4

o
C. 

5. Liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w  Szkole                               

i Przedszkolu. 

6. O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie                              

z odpowiednim wyprzedzeniem (do godziny 9:00 danego dnia). W oparciu o uzyskane 

informacje Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę posiłków. 

7. Posiłki będą wydawane z wykorzystaniem zastawy stołowej i sztućców udostępnionych przez 

Zamawiającego. 



  
 

 

 

 

8. Strony przyjmują, iż podana w ust. 2 liczba uczniów, objęta przedmiotem umowy, może ulec 

zmianie o +/- 15 osób. Jednocześnie Wykonawca został zapoznany z faktem, że w okresie ferii 

zimowych i letnich ilość dostarczanych posiłków ulega znacznemu zmniejszeniu. 
9. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

 
 Obowiązki Wykonawcy 

§ 2 
 

1. Do obowiązków Wykonawcy dodatkowo należy: 

1) zapewnienie kontaktu w godzinach 8.00 – 16.00, w których Wykonawca zobowiązany jest 

udzielać niezbędnych informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów żywieniowych od Zamawiającego 

Odbiór odpadów  będzie odbywał się zgodnie z potrzebami, jednak nie rzadziej niż raz na 

dobę; 
3) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia urozmaiconego jadłospisu (posiłki nie 

powinny powtarzać się w ciągu dwóch tygodni);  
4) przygotowywanie jadłospisów obowiązujących w okresie dwóch tygodni; jadłospisy 

podlegają każdorazowo akceptacji Zamawiającego i bez jego zgody nie mogą być 

zmienione w okresie ich obowiązywania; przedłożenie jadłospisu do akceptacji 

Zamawiającego powinno nastąpić najpóźniej do czwartku poprzedzającego dwa tygodnie, 

w których nowy jadłospis ma obowiązywać,  

5) do wszystkich obiadów w formie drugiego dania  Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć dodatki w postaci surówki lub warzyw gotowanych oraz kompotu lub soku; 
6) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym 

standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami 

HACCP; 
7) posiłki powinny być przygotowane z uwzględnieniem postanowień  rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych 

przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz 

wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia 

zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154); 
8) posiłki będą przygotowane ze świeżych, pełnowartościowych artykułów spożywczych 

posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia; zgodnie z wymogami sztuki 

kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego tj. posiłki powinny być przygotowane 

zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży zalecanymi przez Instytut 

Żywności i Żywienia; dowóz ciepłych obiadów do szkół w samochodzie spełniającym 

warunki sanitarne zatwierdzone przez Państwową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną; 

transport obiadów w atestowanych termosach i/lub naczyniach jednorazowych; 
9) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od 

indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego. 
10) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczał posiłki własnym transportem 

przystosowanym do przewożenia posiłków, spełniającym określone normy i w sposób 

gwarantujący utrzymanie odpowiedniej temperatury (w przypadku dań ciepłych mają być 

one utrzymane w odpowiedniej temperaturze do momentu wydania ich dzieciom). 
11) posiłki powinny być przewożone w termosach gastronomicznych i/lub innych  naczyniach 

zapewniających utrzymanie temperatury spożywania potraw oraz posiadających 

odpowiednie atesty Państwowego Zakładu Higieny, Zakładu Badania żywności                              

i Przedmiotów użytku lub innego podmiotu uprawnionego; 
12) Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia 

(przygotowujące posiłki oraz rozwożące posiłki i zajmujące się ich wydawaniem) 

posiadały aktualne orzeczenie lekarskie, niezbędne przy wykonywaniu czynności 

polegających na kontakcie z żywnością. 
13) obowiązkiem wykonawcy jest przechowywanie próbek ze wszystkich przygotowanych 



  
 

 

 

 

i dostarczonych posiłków każdego dnia przez okres 72 godzin w ilości 150 g, 

z oznaczeniem zawartości próbki, data, godzina, imię nazwisko i stanowisko służbowe 

osoby, która pobrała próbkę; 
14) posiłki będą dostarczane i wydawane przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do 

piątku, wyłącznie w dni, w których odbywa się nauka w szkołach, przedszkolu w 

pomieszczeniach do tego wyznaczonych przez dyrektora Zespołu. Jeśli dzieci będą 

uczęszczać do szkoły w inny dzień np. odpracowywać zajęcia szkolne, ten fakt 

Zamawiający zgłasza z 5 dniowym wyprzedzeniem podmiotowi wydającemu posiłki; 
15) godzina wydawania posiłków w szkole i przedszkolu jest ustalana przez Wykonawcę 

indywidualnie dla każdej placówki bezpośrednio z Zamawiającym. 
16) w pomieszczeniach wyznaczonych do wydawania posiłków, w miejscu widocznym, 

wykonawca wywiesza tygodniowy jadłospis z podaną kalorycznością, składem i 

alergenami; 
17) Wykonawca zapewni mycie termosów i innych naczyń, w których dostarczono posiłki,  po 

wydanych posiłkach we własnym zakresie, ze względu na brak możliwości 

zorganizowania tego procesu w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia; 
18) pracownicy Wykonawcy, zatrudnieni przy realizacji przedmiotu zamówinia,  wchodząc na 

teren Szkoły i Przedszkola mają obowiązek przestrzegania zasad obowiązujących w 

związku z pandemią wirusa COVID-19, w tym przede wszystkim noszenia maseczek 

ochronnych i dezynfekowania rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych; 
19) przygotowywanie przedmiotu umowy w zakładzie posiadającym wpis do  rejestru 

zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 

jakiekolwiek ograniczenia w wykonywaniu zbiorowego żywienia wydane przez 

właściwego inspektora sanitarnego stanowią podstawę do odstapienia przez 

Zamawiajacego od niniewjszej umowy.  

 

2. Wykonawca oświadcza, iż: 

1)  prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem; 

2) posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonania działalności lub czynności 

określonej w przedmiocie zamówienia; 

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4) dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia (w tym własnym 

transportem spełniającym wymogi sanitarno – techniczne do przewozu żywności) oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Na każde żądanie Zamawiającego 

Wykonawca udostępni aktualną dokumentację potwierdzającą spełnienie tego warunku. 

Obowiązki Zamawiającego 

§ 3 
 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) wyznaczenie osoby do kontaktów zarządczych i logistycznych podczas realizowania 

przedmiotu umowy; 
2) terminowe zgłaszanie ilości posiłków tj. do godziny 9:00 danego dnia; 
3) odbiór dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę; 
4) terminowe uiszczanie wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowo wykonany 

przedmiot zamówienia. 
 

 
 
 



  
 

 

 

 

Termin i miejsce realizacji zlecenia 

§ 4 
 

1. Umowa zawarta zostaje na  okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. 
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dni, w które odbywają̨ się̨ zajęcia w szkole i 

przedszkolu, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

oraz innych dni, w których nie odbywają̨ się̨ zajęcia dla dzieci w przedszkolu raz nauka dla 

uczniów w szkole. 
3. Miejscem realizacji umowy będzie Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Kwiecińskiego                     

w Bartnikach, Bartniki ul. Miodowa 47, 96-332 Radziwiłłów. 

 

Wynagrodzenie 

§ 5 
 
 

1. Ustala się szacunkowe maksymalne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy na podstawie 

niniejszej umowy, na kwotę …………… zł brutto (słownie: ………………………… zł 

brutto). Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z ilości faktycznie 

dostarczonych posiłków i ceny jednego posiłku określonej w ust. 2. 
2. Zgodnie ze złożoną̨ ofertą Wykonawcy ustala się cenę za 1 dostarczony posiłek w wysokości 

…… zł brutto za gorący posiłek jednodaniowy dla 1 dziecka (słownie: ………… złotych 

brutto), w tym wartość netto ……… zł , VAT ……% w kwocie …… zł. 
3. Wykonawca oświadcza, iż na cenę brutto za gorący posiłek jednodaniowy dla 1 dziecka 

składają się następujące koszty: 
 

1) koszt tzw. „wsadu do kotła” - ……………………… zł brutto; 
2) pozostałe koszty - ……………………… zł brutto . 

4. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą na podstawie faktur miesięcznych. 
5. Miesięczna wysokość wynagrodzenia będzie wyliczana jako iloczyn stawki, o której mowa w 

ust. 2 oraz liczby  dostarczonych posiłków w danym miesiącu. 
6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

pełnego zakresu przedmiotu umowy, a także z ryzykiem Wykonawcy z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, oddziaływaniem innych 

czynników mających lub mogących mieć́ wpływ na koszty, a także wszelkie inne 

świadczenia niezbędne do jego prawidłowej realizacji. Cena zamówienia nie podlega zmianie 

oraz waloryzacji w okresie obowiązywania umowy. 
7. Zamawiający, zastrzega sobie prawo zmiany ilości liczby posiłków (wynikających 

z frekwencji  dzieci), a Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził żadnych roszczeń. 
8. Rozliczenie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie zaakceptowanych przez 

Zamawiającego faktur za poszczególne miesiące, wystawionych w oparciu o miesięczne 

zestawienie faktycznej liczby przygotowanych i dostarczonych gorących posiłków 

jednodaniowych. 
9. Zapłata należności wynikającej z zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur nastąpi w 

terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do oddzielnego wykazywania na fakturze ilości i wartości 

gorących posiłków jednodaniowych przygotowanych, dostarczonych i wydanych w 

danym miesiącu dla dzieci/uczniów z Przedszkola i Szkoły. 
11. Cena posiłku może ulec zmianie w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku vat. 

 
Odstąpienie od umowy 

§ 6 
 

1.Poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym Zamawiający ma prawo odstąpić od 

niniejszej umowy w przypadku: 



  
 

 

 

 

1) wykreślenia firmy Wykonawcy z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli 

organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, lub zarządzenia ograniczeń w wykonywaniu przez 

Wykonawcę zbiorowego żywienia wydane przez właściwego inspektora sanitarnego mające 

wpływ na przedmiot umowy, 

2) stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy, w 

szczególności §1 i §2 umowy, 

3) powtarzających się skarg na jakość posiłków i sposób ich przygotowania, rozumianych 

jako 3 uzasadnione skargi, zgłoszone w terminie jednego miesiąca do Zamawiającego, 

4) zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu posiłków rozumianej jako niedostarczenie z winy 

Wykonawcy posiłków już jednokrotnie (jednego dnia), 

5) trzykrotnego  stwierdzenia nieprzestrzegania przez Wykonawcę ustalonego jadłospisu. 

2. Zamawiający  jest uprawniony do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy  w terminie 

21 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej prawo odstąpienia od 

umowy. 

3.Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie stanowi podstawy 

dochodzenia przez Wykonawcę̨ jakichkolwiek roszczeń́ w stosunku do Zamawiającego. 
4.Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności I powinno zawierać 

uzasadnienie . 
 

 Kary umowne 

§ 7 
1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy  

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach i 

wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

– w wysokości 20% kwoty określonej  w  §5 ust.1 umowy, 

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy  Wykonawcy - 20% kwoty określonej 

w §10 umowy, 

3) w przypadku trzykrotnego dostarczenie w danym miesiącu posiłków o zaniżonej pojemności 

lub wadze posiłku - w wysokości 15 % wartości brutto przysługującego miesięcznego 

wynagrodzenia. 

4) w przypadku trzykrotnego dostarczenie posiłków niezgodnie z ustalonym jadłospisem - w 

wysokości 15 % wartości brutto przysługującego miesięcznego wynagrodzenia., 

5) w przypadku trzykrotnego dostarczenie w danym miesiącu posiłków w ilości mniejszej niż 

określona przez Zamawiającego zgodnie z §1 ust.6 - w wysokości 15 % wartości brutto 

przysługującego miesięcznego wynagrodzenia, 

6) w przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę w terminie 7 dni uzasadnionych uwag 

odnoszących się do sposobu realizacji umowy, zgłoszonych przez Zamawiającego, w formie 

pisemnej lub elektronicznej -  w wysokości 500  zł za każdą nieuwzględnioną uwagę. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy oraz dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

4. Kara umowna , która nie będzie mogła być potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy zostanie przez 

niego uiszczona w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty kary umownej.  

5. Kary umowne przysługują Zamawiającemu także w przypadku odstąpienia od umowy. 

6. Łączna wysokość kar umownych, ktre mogą być dochodzone przez Zamawiającego na podstawie 

niniejszej umowy nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §5 ust.1 

umowy. 



  
 

 

 

 

Postanowienia końcowe 

§ 8 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. Strony wyznaczają następujące osoby upoważnione do wzajemnych kontaktów: 
1) ze strony Zamawiającego: ………………………………, adres e-mail: …………………….. , 

tel. …………………..; przy czym osoba ta nie jest uprawniona do składania oświadczeń woli w 

imieniu Zamawiającego, 
2) ze strony Wykonawcy: ………………, adres e-mail: …………………….., tel. 

………………….... 
3. Prawa i obowiązku Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy mnie mogą być przedmiotem 

przelewu na podmioty trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują̨ zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
5. Spory mogące wyniknąć́ ze stosunku objętego umową Strony poddają̨ pod rozstrzygniecie 

właściwemu rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego sadowi powszechnemu. 
6. Strony ustalają, iż wszelkie pisma związane z realizacją niniejszej umowy kierowane będą przez 

Strony na adresy wskazane w części wstępnej niniejszej umowy. 
7. Każda ze Stron, pod rygorem uznania pisma za doręczone, zobowiązana jest do niezwłocznego 

wskazania adresu do doręczeń w przypadku jego zmiany. 
8. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy. 
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 
 

 
 

Zamawiający: Wykonawca: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


